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Buvusio Šeduvõs valsčiaus teritorija priklauso rytų aukštaičių 
panevėžiškių patarmei, tiksliau – šiaurinių panevėžiškių patarmei, kurią 
dialektologai skiria prie pačių didžiausių pagal plotą ir pačių sudėtin-
giausių kalbos požiūriu aukštaičių patarmių.1 

Buvęs Šeduvos valsčius priklauso vakarinei minėtos patarmės 
daliai ir, kaip matyti iš 1 žemėlapio, priartėja prie vakarų aukštaičių 
šiauliškių patarmės ploto. Vadinasi, galime sakyti, kad kalbiniu požiūriu 
Šeduvos apylinkės yra rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės paribys. 
O paribio kalbinė situacija visada yra sudėtinga: skiriamosios (pagrindi-
nės) ir įvairios kitos tarminės ypatybės ne visada nuosekliai išlaikomos, 
kartais (o tai priklauso ir nuo pateikėjų) yra sumišusios su kaimyninės 
vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės kalbiniais reiškiniais. 

Geolingvistikos požiūriu buvusiam Šeduvos valsčiui pagal „Lie-
tuvių kalbos atlaso“ (toliau – LKA) numeraciją priklauso trys kalbiniai 
punktai: Šeduvos (LKA 199), Raginnų (LKA 200) ir Vadulonių (LKA 
230) (žr. LKA I 23, 24, žemėl. Nr. 1)2. 

Šiame straipsnyje pristatoma buvusio Šeduvos valsčiaus šnektos 
padėtis lietuvių tarmių klasifikacijoje, aptariamos pagrindinės moks-
lininkų pastebėtos kalbinės ypatybės, užrašytos iš buvusio Šeduvos 
valsčiaus kalbinių punktų, pristatoma tarminė medžiaga, jos rinkėjai, 
laikas, aprašoma dabartinė šių vietų kalbos situacija.

Buvusio Šeduvos valsčiaus  
kalbinio ploto ribos

Aptariamo buvusio Šeduvos valsčiaus šiaurinė riba eina netoli Žardẽlių, 
Birjãgalos, o rytinė vestina pro Raginėnų, Klebõniškio, Vaižg, Džiugó-
nių kaimus. Pietinė buvusio Šeduvos valsčiaus riba eina pro Kurkláičių, 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 06 27, serijos 
„Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo dar-
bų komisijos įvertintas 2015 07 28, pirmą kartą paskelbtas 
2016 12 30 elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lo-
kaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje 
www.llt.lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame 
leidinyje yra LLT:2016-46/30-293/LI.

1 Apie tai plačiau žr.: Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, 
2004, 173 (trumpinama Lktch).

2 Apie lingvistinės geografijos arba arealinės lingvistikos, 
tiriančios tarminių kalbos reiškinių teritorinį paplitimą, 
kalbinių punktų nustatymą ir „Lietuvių kalbos atlaso“ radi-
mąsi plačiau žr. Lietuvių kalbos atlasas I Leksika, atsak. red. 
K. Morkūnas, Vilnius, 1977, p. 8, 5–31 (trumpinama LKA).



2

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. KALBOTYRA LIETUVOS VALSÈIAI. ŠEDUVA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.



3

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. KALBOTYRA LIETUVOS VALSÈIAI. ŠEDUVA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

Rytų aukštaičių panevėžiškių  
patarmės plotas3

3 Žemėlapis Rytų aukštaičiai panevėžiškiai (ploto ribos pagal 
LKA I, žemėl. Nr. 1) iš CD Lietuvių kalbos tarmių chresto-
matija, 2004, p. 172–173.
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Buvusio Šeduvos valsčiaus 
ribos ir LKA kalbinių 
punktų išsidėstymas4

4 Žemėlapį parengė Lietuvių kalbos 
instituto Kalbos istorijos ir dialektolo-
gijos skyriaus jaunesnioji mokslo dar-
buotoja doktorantė Laura Geržotaitė. 
Autorė dėkoja kolegei už pagalbą.
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Butnų, Kaulẽliškių, Dargùžių, Liaudškių, Vaidulonių, Paberžlių kaimus. Šiaurinė, rytinė ir 
pietinė buvusio Šeduvos valsčiaus dalys įeina į šiaurinį rytų aukštaičių panevėžiškių plotą. Va-
karinė buvusio Šeduvos valsčiaus riba eina pro Bebrujùs, Arimáičius, Rùpliškį, Riaubùs ir 
priartėja prie kitos aukštaičių patarmės – vakarų aukštaičių šiauliškių. 

2-ame žemėlapyje matyti kalbiniai punktai, išsidėstę buvusio Šeduvos valsčiaus tik ryti-
nėje ir pietinėje dalyse.5

Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinė  
medžiaga
Tarminės medžiagos iš tiriamų vietų nėra labai daug, nors pati panevėžiškių patarmė yra 

kalbininkų aprašyta, tik didesnis dėmesys kreiptas į šiaurės (Pãsvalio, Bržų) ir šiaurės vakarų 
(Pakrúojo, Rozalmo) panevėžiškių pakraščius.6

Nuo 1950 m. medžiagos iš visų Lietuvos tarmių rinkta daugiausia. Jos reikėjo rengia-
mam „Lietuvių kalbos atlasui“. Tarminės medžiagos šiam atlasui rinkimas truko du dešim-
tmečius – nuo 1950 iki 1970 m. Tuo laikotarpiu ir Vilniaus universiteto studentai lituanistai 
buvo skatinami tirti savo gimtąją tarmę ir rašyti diplominius darbus. 1954 m. Šeduvos šnektą 
diplominiame darbe yra aprašiusi VU studentė A. Petraitytė.7 

Medžiagos rinkimo „Lietuvių kalbos atlasui“ rezultatas – 1970 m. pasirodžiusi chres-
tomatija „Lietuvių kalbos tarmės“, kurioje publikuota tekstų ir iš buvusio Šeduvos valsčiaus 
vietų – Raginėnų ir Vaidulonių.8

Trys trumpi pasakojimai, sudėti į vieną tekstą iš Raginėnų, kuriuos 1959 m. užrašė Elena 
Grinaveckienė iš 96 metų Aglinskienės, 68 metų V. Dumšės ir 77 metų A. Urbaitytės.9

Dar vienas tekstas, papasakotas A. Plungės (70 m.) iš Vaidulonių, 1965 m. užrašytas 
Kazio Morkūno.10

Nuo 1988 iki 2000 m. daug kalbinių įrašų iš Šeduvos ir aplinkinių vietų gyventojų, 
susikėlusių į Šeduvą, yra padariusi Emilija Brajinskienė, visai Lietuvai dabar žinoma kaip 
Šeduvos baba, viena iš aktyviausių tarmės saugotojų, net straipsnius rašanti tarmiškai.11

Šie įrašai yra saugomi Lietuvių kalbos 
instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos 
skyriaus Tarmių archyve (TA). Iš Šedu vos 
(LKA 199) ir Vaidulonių (LKA 230) Tarmių 
archyve yra 19 val. 00 min. 04 sek. tarmės įra šų.  
Apie 1988–1990 m. E. Brajinskienė iš Ane lės 
Jonaitytės-Rožėnienės (gim. 1922) ir Leono-
ros Stasiulaitytės-Mironienės (gim. 1901) yra  
užrašiusi daugiau nei tris valandas tarminių  
tekstų, o apie 2000 m. ji įrašė Onos Ungury -
tės-Plungienės (gim. 1917), Stanis la vos Kuš -
lei kaitės-Mončiauskienės (gim. 1938), Emi -
li jos Brimanaitės-Brajinskienės (gim. 1930), 
Bronislavos Tamošiūnaitės-Radanskie nės (gim. 
1910) ir Bronislavos Mikitavičiūtės-Rožins -
kienės (gim. 1923) pasakojimus. 2006 m. 
O. Mekaitė ir A. Stanevičiūtė dar kartą kalbino 
pačią E. Brajinskienę (gim. 1930).12

5 Vietos gyventojai, kaip yra pastebėję kalbininkai, paprastai 
vartoja kiek pakitusias kaimų pavadinimų formas: Šèdva 
(Šeduva), Vadloniai (Vaiduloniai).

6 Minėtini Kazimiero Garšvos 1977, 76–88; 2000, 165–175; 
Genovaitės Kačiuškienės 1983, 24–38; 2006; Irenos Ru-
činskaitės 1984, 72–76; Zigmo Zinkevičiaus 1994, 60–67 
darbai. Žr. Šaltiniai ir literatūra.

7 Lktch 2004, 182. 
8 Lietuvių kalbos tarmės 1970, 250–252; 420 (trumpinama 

Lkt).
9 Tekstai saugomi Lietuvių kalbos atlaso rankraštyne (LKAR 

520).
10 Lietuvių kalbos atlaso fonoteka (LKAF 167).
11 Šnektos pavyzdžių pastaraisiais metais teikia suaktyvėjusi 

vietos pasakotojų tautosakinių knygų leidyba. Vaizdžios 
kalbos, apibendrintos gyvenimo patirties galima pasimo-
kyti iš Šeduvos babos – E. Brajinskienės knygos „Tetirvins 
subilda“, kurioje transponuota šeduvių šnekta pateikta 
įvairių pasakojimų, patarlių, priežodžių, mįslių, minklių, 
pajuokavimų, pravardžių ir keiksmų. Plačiau žr. Tetirvins 
subilda (Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir veikla), sudarė 
ir parengė Vilma Merkytė, Šiauliai, 2006, 336 p. 

12 Žr. LKI svetainėje www.tarmes.lki.lt. 
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Iš viso TA saugoma per 19 val. buvusio Šeduvos valsčiaus tarmės tekstų.
Dabartinę kalbinę buvusio Šeduvos valsčiaus situaciją atspindi tarminių tekstų įrašai, 

padaryti 2011 m. birželio 27 d.–liepos 3 d. „Versmės“ leidyklos suorganizuotos ekspedicijos 
Šeduvos apylinkėse metu, 2011–2012 m. Lietuvių kalbos instituto (LKI) projekto „Šiuolai-
kiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės 
informacijos sklaida“ tyrėjų medžiaga ir LKI Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių 
archyvo medžiaga.13

Skiriamosios (pagrindinės) buvusio  
Šeduvos valsčiaus šnektos ypatybės
Skiriamoji rytų aukštaičių panevėžiškių ypatybė – dvigarsių an, am, en, em pirmųjų dė-

menų siaurinimas. Apie Šeduvą išlaikomi tvirtapradžiai (ir nekirčiuoti) an, am, en, em. Dėl to šis 
plotas seniau kalbininkų vadintas pantininkais (nuo žodžio pantis tarimo). Didžioji dalis rytinių 
ir pietinių panevėžiškių šiuos mišriuosius dvigarsius verčia į un, um, in, im arba į ọn, ọm, ẹn, ẹm. 
Jie kalbininkų atitinkamai vadinti puntininkais ir pontininkais. Reikia pasakyti, kad ir šeduviai 
ne visada išlaiko an, am, en, em sveikus. Tvirtagalius añ, a, eñ, e šeduviai verčia į ọn, ọm, ẹn, 
ẹm, plg.: par‿dọῇ.gọ (Lktch, 190), ọñtrọ „antrą“ (Lkt, 250). 

Ilgieji balsiai ą, ę apie Šeduvą tariami kaip ilgieji ọ·, e·, plg.: pas‿maọ „pas marčią“ (Lkt, 
250), par‿žẽ˙mẹ. „per žemę“ (Lkt, 250), žọ.k. „žąsiukai“ (Lkt, 251). Kiti ilgieji balsiai y, ū, į, 
ų yra trumpinami, plg.: kl.t. „klėty“ (Lktch, 190), iš‿nuskẹñ.dusʼu lαvu „iš nuskendusių laivų“ 
(Lktch, 190). Uo tariamas kaip trumpasis ọ, plg.: nọ‿pàt mažum.stẹ „nuo pat mažumystės“ 
(Lkt, 251). Žodžio kamieno balsių kokybė (ypač trumpųjų) priklauso nuo kirčio ir iš dalies nuo 
redukuotos galūnės, kuri kompensuojama kamieno balsio tarimo trukme.14

Ilginami tvirtapradžių dvigarsių pirmieji dėmenys (šlú.tʼ „šlumšt“ (Lktch, 190), šé.ȓ 
„šert(i)“ (Lktch, 190). 

Pagrindinė skiriamoji panevėžiškių ypatybė – trumpųjų balsių suplakimas galūnėse, kal-
bininkų dar kitaip vadinama balsių redukcija. Dialektologai pastebi, kad galūnėse esantis trum-
pasis balsis šiaurinėje panevėžiškių patarmėje yra virtęs neaiškios kokybės murmamuoju garsu.15

Redukuojamas balsis dažniausias toje pozicijoje, kai žodžio gale susidariusius priebalsius 
yra sunku ištarti, plg.: á.ičvarьs „aičvaras, aitvaras“ (Lktch, 189), pi.lnьs „pilnas“ (Lktch, 190), 
bǽ·ržъs „beržas“ (Lkt, 250), gràžъs „gražus“ (Lkt, 251).16

Iš fonetinių ypatybių minėtinas priebalsių tarimas. Priebalsiai s, t (ypač žodžio gale) 
yra minkštinami, jei praleistas priešakinės eilės balsis, plg.: ȓù „štprukš“ (Lkt, 250), 
pẹñ „penkius“ (Lkt, 250). Ši ypatybė būdinga ir šiauliškiams. Šeduviai, kaip ir šiauliškiai, 
taria kietąjį l prieš e, ei, ė tipo balsius, pvz.: nusilá.ide (Lktch, 190), l·ʼ (Lktch, 190). 

Šeduva įeina į intensyvesnio sąlygi-
nio kirčio atitraukimo plotą, todėl čia kirtis 
iš trumpos ar ilgos galūnės atitraukiamas į 
bet kokios kokybės (ilgasis ar trumpasis 
balsis skiemens pagrindas) skiemenį, plg: 
i(ž)‿žm·u (Lktch, 190), làbε (Lktch, 189). 
Neatitraukiamas kirtis į priešdėlį per-, plg.: 
paršó·ve „péršovė“ (Lktch, 180), paršó·kь 
„péršoka“ (Lktch, 180). Kirčio atitraukimas 
būdingas ir šiauliškiams. 

13 Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo 
optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. 
Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Interneto 
svetainė www.tarmes.lt. Pasinaudota prof. dr. Genovaitės 
Kačiuškienės įrašais, darytais Raginėnuose, dr. Aušros 
Kaikarytės įrašais, darytais Šeduvos apylinkėse.

14 Plačiau žr. Garšva, 1977, 76–88. 
15 Apie tai plačiau: Garšva 2000, 165–175; Kačiuškienė 1983, 

24–38; Ručinskaitė 1984, 72–76. 
16 Autorė laikosi minkštumo žymėjimo lankeliu virš priebal-

sio, plg.: , , . Chrestomatijose jis žymėtas apostrofu virš 
priebalsio, plg.: nʼ, lʼ, sʼ. 
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Jau minėta, kad vakarinė buvusio Šeduvos valsčiaus ploto dalis ribojasi su vakarų aukštai-
čių šiauliškių patarme. Šiai patarmei būdinga išlaikyti sveikus kirčiuotus dvibalsius ie, uo (plẹvesúo 
„plevesuoja“, vena „vieną“), nosinius balsius ą, ę (žã·si „žąsį“, tẽ· „tęsia“) ir mišriuosius dvigarsius 
an, am, en, em (raῆ.ka „ranka“, sá.tis „samtis“, pe.ki „penki“, te. „tempia“). Dalis šiauliškių 
priklauso visuotinio kirčio atitraukimo zonai, kur kirtis atitraukiamas iš galūnės (kàpùs „kapùs“, 
žnαi „žinai“), trumpinami nekirčiuoti ilgieji balsiai ir ilginami kirčiuoti trumpieji balsiai (u.r·si 
„žiūrėsi“, m.mis „mumis, mus“), trumpinamos galūnės (v.d „veda“ ká.lns „kalnas“).17 

Galima pastebėti, kad šiaurinių rytų panevėžiškių vakarinis patarmės plotas turi paribio 
su šiauliškiais fonetinių ir tarties ypatybių.

Dabartinė kalbinė buvusio Šeduvos  
valsčiaus situacija
Kaip išlaikomos skiriamosios ir kitos šiaurinių panevėžiškių vakarinio, buvusio Šeduvos 

valsčiaus, ploto ypatybės, aptariama remiantis  įvairiais lygmenimis: fonetiniu, morfologiniu, 
leksiniu ir sintaksiniu. 

Fonetika. Kirčiavimas. Apie Šeduvą išlaikomi tvirtapradžiai (ir nekirčiuoti) an, am, 
en, em, bet apie Raginėnus pastebimas jų virtimas į un, um, in, im arba į ọn, ọm, ẹn, ẹm, pvz.: 
kónda „kando“, tinái „tenai, ten“. Suprantama, kad artimesni panevėžiškiai stipriau veikia šį 
buvusio Šeduvos valsčiaus pakraštį.

Į ọn, ọm, ẹn, ẹm šeduviai tebeverčia tvirtagalius an, am, en, em,  pvz.: švẹñ.tẹs „šventės“, 
dọñ.u „dančių“, ọñt‿au.ne „ant aukštinio“ (plg.: par‿dọῇ.gọ (Lktch, 190)). Ši šnektos ypaty-
bė nebėra nuosekliai išlaikoma net vyriausių pateikėjų. 

Tvirtapradžių dvigarsių pirmieji dėmenys ilginami nuosekliai visų respondentų kalboje, 
pvz.: p.lns „pilnas“, f.rmọs „fermos“, bú.ъ „bulbes“ (plg.: šé.ȓ „šert(i)“ (Lktch, 190)).

Ilgieji balsiai ą, ę apie Šeduvą tebetariami kaip ilgieji ọ·, e·, plg.: r.ceptọ. „receptą“, parsikitẹ. 
„persikirtęs“, grọ·ž.na „grąžino“. Kiti ilgieji balsiai y, ū, į, ų yra trumpinami, plg.: m.u „medžių“, 
smègenu „smegenų“. Šios kalbinės ypatybės šnektos atstovų bene geriausiai išlaikomos. 

Šeduviai iki dabar yra išlaikę murmamąjį garsą, plg.: par‿aũь „per ausis“, akъȊ „ar-
klys“, slä·bn „slabna, silpna“.18 

Tiesa, murmamasis garsas ir vyresnės kartos atstovų kalboje nebėra nuosekliai ištaria-
mas, o jaunesnės kartos atstovai jo vengia ir mėgina tarti redukuotas, patrumpintas, galūnes.

Ilgasis o tariamas kaip pusilgis ọ, plg: *rọzal.ms „Rozalimas“, nesidọm.je „nesidomėjo“, 
gọj. „gojelis“, pọlikl.niko. „poliklinikoje“, mọ.ẹ „močiutės“. 

Senesnieji Šeduvos gyventojai vartoja net kiek kitokį, sutrumpėjusį dėl nykstamojo bal-
sių kaitos laipsnio, miestelio pavadinimą – Šedva: pr‿*šẽ·dvos „prie Šedvos, prie Šeduvos“, 
i(š)‿*šẽ·dvos „iš Šedvos, iš Šeduvos“.

Sutrumpėjusi veiksmažodžių galūnė -om(e) nuosekliai tariama -am kone visame aptaria-
mame plote, plg.: rib.vam, ridainã.vam. 

Šeduviai taria kietąjį l prieš e, ei, ė tipo balsius, pvz.: jaun.ła „jaunylė“, vit·łs „vištelės“, kr.
škæłẹs „kryžkelės“, *vit·ła „Vitelė, maloninis vardas Vita“, pałá.ide „paleido“, kúła nukúła „kūlė nu -
kūlė“, stakłă·u. „staklelių“. Kietinamas ne tik 
priebalsis l, bet ir kiti priebalsiai, tokie kaip s, d, 
plg.: sakli.o „seklyčioje“, darèktọ „direkto-
rius“. Jaunesnės kartos atstovai nebekietina l ir 
jį taria tokį kaip bendrinėje kalboje (toliau bk). 

17 Girdenis, Zinkevičius 1966, 139–147; Zinkevičius 2002 
[1969], 366, Zinkevičius 2006, 203–205; Lktch 60–63; 
Kazlauskaitė ir kt. 2007, 25–28. 

18 Per ekspedicijas autorei neteko girdėti termino šeduviai. Vie-
tiniai Šeduvos gyventojai vartoja žodžius šeduvietis, šeduvietė. 
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Priebalsis s, t (ypač žodžio gale) yra minkštinamas, jei praleistas priešakinės eilės balsis, 
plg.: par‿aũь „per ausis“, kapuõ „kapuose“. Ši kalbinė ypatybė yra išlaikoma nuosekliai. 

Susidūrus keletui balsių, ypač prieš priešakinės eilės balsį e, i, gali būti įterpiamas j ar v 
pvz.: jã·m „ima“, ·me „ėmė“, jieškók „ieškok“ (plg.: pavusta kvã·pa „pauosto kvapą“ (Lkt, 251), 
·me „ėmė“ (Lkt, 251)). Ši kalbos ypatybė būdinga tik vyresnės kalbos atstovams, geriausiai 
išsaugojusiems tarmę.

Nelietuviškas h vyresniųjų šnektos atstovų netariamas, paprastai numetamas, pvz.: iktã·rs 
„hektaras“ (plg.: ektã·ru „ektaras, hektaras“ (Lkt, 252)). Jaunesnieji jau stengiasi tą gar są tarti.

Šeduva įeina į visuotinio kirčio atitraukimo plotą, todėl čia kirtis iš trumpos ar ilgos 
galūnės atitraukiamas į bet kokios kokybės, nesvarbu, ar skiemens pagrindą sudaro ilgasis ar 
trumpasis balsis, skiemenį, plg: tù. „toki“, žm·ʼ. „žmoni“, làb. „laba“. Visų kartų patei-
kėjai nuosekliai atitraukia kirtį.  

Morfologija. Žodžių daryba. Leksika. Kol kas neturime išsamesnių tarmių morfo-
logijos, žodžių darybos ar leksikos tiriamųjų darbų, todėl galima pateikti tik bendro pobūdžio 
kalbinius pastebėjimus ir palyginti su tarmių chrestomatijose paminėtais šiaurinių panevėžiškių 
patarmės morfologiniais, darybiniais, leksiniais skirtumais. 

Iš morfologijos minėtinas vardažodžių ir veiksmažodžių kamienų mišimas. Kaip ir šiau-
liškių plote, pastebimas -(i)u kamieno daiktavardžių perėjimas į -(ị)o kamieną (tu.gai „turgūs“), 
skirtingos daugiskaitinės būdvardžių formos (blõ.gūs „blogi“).19 

Vardažodžiai iš ()i-kamienių linkę pereiti į -(i)a, -ė-kamienių kaitybos tipą, plg.: 
su‿dañ.ẹs „su dančiais, su dantimis“, aũsẹ „ausė, ausis“, sé·seȓe „seserė, sesuo“.

Šeduvių, kaip ir šiauliškių, plote yra pastebimas mišriojo tipo veiksmažodžių kamie-
nų mišimas: i-kamieniai veiksmažodžiai linkę pereiti į -(i)a-kamienių kaitybos paradigmą, 
plg.: gẹæm „girdžiam(e), girdim(e)“, sæm „sėdžiam(e), sėdim(e)“, t.æm „tupiam(e), 
tupim(e)“. 

Iš žodžių darybos minėtinas kiek kitoks nei bk priesaginių daiktavardžių vartojimas. 
Šeduviai stengiasi priesagų -ėnas ir -inas vediniais nusakyti vyriškosios giminės daiktavardžių 
formas, taip įvardydami ir atskirdami moteriškąją giminę nuo vyriškosios, kas bk nėra išryški-
nama, plg.: latvns „latvėnas, latvis“, pémpins „pempinas, pempės vyriškai giminei nusakyti“. 

Daiktavardžių su priesagomis -ynė (čgun.nẹ „čigonynė“) ir -inykas (kẽ·link „kelinin-
kai“) vediniais nusakoma ko nors sankaupa, įvardijama pagal profesiją. 

Gana dažni daiktavardžiai, padaryti su maloninėmis priesagomis -elis, -elė; -ytė, -aitėlė, 
-iukas, žymintys šnektos atstovų bendravimo ir aksiologinę nuostatas, plg.: sẹkłã·Îu. „sėkle-
lių“, kumel.tẹ „kumelytė“, ciuc.tẹ „ciocytė“, mergait.ła „mergaitėlė“, muter.ła „moterėlė“, uÎ.
ks „uliukas, karvelis“, binkar.ks „benkarčiukas, nesantuokinis vaikas“. Mažybinės priesagos 
-iukė pavardės forma nusakoma priklausomybė, plg.: *ru.ke „Ropiukė, Ropaitė, Ropo duktė“. 

Būdvardžių su priesagomis -uotas, -ienis, -ienė vediniais išryškinamas kokybinis arba 
išskirtinis išorės požymis, plg.: kæpalušúocs „kepalušuotas, skrybelėtas“; milteei „miltieniai, 
miltiniai“, rugeei „rugieniai, ruginiai“.

Šeduviai vartoja priešdėlinių su-, nu- veiksmažodžių vedinius, būdingus ir šiauliškių 
plotui, kurie bk turi kitus atitikmenis – vedinius su priešdėliais už-, iš-, pri-, plg.: s.kaitẹ 
„sukaitė, užkaitė“, n.guła „nugulė, užgulė, prigulė“, nuluj.e „nulojojo, iškoneveikė“. 

Vakarinė šiaurės panevėžiškių dalis vartoja įvairesnių nei bk veiksmažodžių, plg.: vakarušk.va 
„vakaruškavo, dalyvavo vakaruškose“, uškap -
úoʼ „užkapčiuoti, užkasti žemėmis į kapčius“. 19 Lktch, 2004, 180. Plg.: Jšpt, 2001, 35–42; Kaikarytė 2010.
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Iš dūrinių minėtini vediniai, sudaryti iš dviejų vardažodžių (žemvidọȓ „žiemvidurys, 
žiemos vidurys“, skú.rkra „skūrkraštis, skūrgalis“), skaitvardžio su dalelyte (vivens „vičvie-
nas, vienišas, visų apleistas“), vardažodžio ir veiksmažodžio (višt.tọ „vištatupis, pavakarys, 
kai tupia vištos“, obé.lmọ „obuolmušis, pilkos spalvos, obuolmušis“). Šeduviai, kaip ir šiauliš-
kiai, linkę dūrinius sudaryti be jungiamojo balsio, o iš jungiamųjų balsių dažniausiai vartojamas 
balsis -a-.

Įvairi ir išskirtinė šeduvių sava ir skolintinė leksika. Kaip skolintinė leksika nurodomos 
galimos latvybės stakus „starkus, gandras“, łns „lėnas, lėtas“. Iš savų ir skolintinių daiktavar-
džių minėtini ir dažnai, ir rečiau ar beveik nevartojami bk žodžiai: av.us „avyžius, karkvaba-
lis“, sk.vats „skevatas, kevalas“, upr.na „čiupryna, plaukai“, .ce „ciocė, teta“, š.pe „šopė, 
šarvojimo vieta“, v.le „vilkstė, rujos vadas“, dr.nẹ „drignės, juosta apie saulę“, kuraun.e 
„karaunyčia, sakykla (bažnyčioje)“, č.ẹ „čypčiai, žnyplės“, pada·scs „padabestas, išvaizda“, 
piln.ms „pilnumas, mėnulio pilnatis“, r.ῃs „pri(e)ngis, prieangis“, pemenòsas „piemenosas, 
jaunuolis, piemens amžiaus“.

Iš vaizdingesnių būdvardžių ar subūdvardėjusių dalyvių minėtini: m.nkšc „minkštas, 
švelnus, be vėjo“, pala „palaikis, menkas, -a“, p.šakъcs „pašauktas, prityręs, nusimanąs“, 
ltap˙ „lėtapėdis, lėtas“.

Vaizdingais veiksmažodžiais šeduviai nusako netikėtą kieno nors atsiradimą, daina-
vimo būdą pagal dainą, barimą ir piktžodžiavimą, išlingavimą, išsupimą ir pan., pvz.: ism.
ka „įsmuko, netikėtai įeiti, pasirodyti“; iŋguuõs, a(d)iŋguúo, praiŋgu·va „dzinguliuos, 
atdzinguliuoj(a), pradzinguliavo, dainuoti dainą apie dzinguliukus“, burnóe „burnojo, keikti, 
koneveikti“, išiŋkã·va „iššinkavo, išsupti, išlinguoti“.

Minėtini įvairūs priebalsinių ir balsinių baigmenų ištiktukai, tokie kaip: šà, tȓó·k, ž·, 
šla (plg.: vkst (Lkt, 251), ȓù (Lkt, 250)), suteikiantys kalbai įvairių veiksmo prasmės 
atspalvių ir niuansų. Kartais pasakojamas vaizdas piešiamas be veiksmažodžių, tik jaustukais, 
plg.:  denz b.va u‿u‿u „dvi dienas buvo uj uj uj, apie smarkų lietų“; ni‿bùm‿bùm daæũ 
„nei bum bum daugiau, apie nemokančius kalbos“. 

Kaip galima matyti iš pateiktos pavienės leksikos, šeduviai ieško vaizdingesnės raiškos 
gyvenimo įvykiams nusakyti, kalbiniams vaizdams kurti.

Sintaksė ir frazeologija. Vakarinėje šiaurės panevėžiškių patarmės dalyje vidaus esa-
masis vietininkas nusakomas prielinksnine konstrukcija terp „tarp“ su kilmininku: terp͜‿maša 
„tarp maišo, maiše“, terb͜‿.ve „tarp griovio, griovyje“, terp‿vándene „tarp vandenio, vandeny-
je“. Ši skiriamoji ypatybė geriau išlaikoma vyriausios ir vyresniosios kartos pateikėjų.

Prielinksnio ant su kilmininku konstrukcija apie Šeduvą vartojama vietoj vidaus esa-
mojo vietininko, plg.: sust.r(o) ọnt‿vetos „sustirau ant vietos, sustirau vietoje“. Kilmininku su 
prielinksniu ant  žymima ir judėjimo kryptis, ir apytikris kiekis, plg.: nu.e unt‿m.škọ „nuėje 
ant miško, nuėjo miško link“, un(t)‿ tíe(g) g.vuȊu. / víens p.m  „ant tiek gyvulių vienas pie-
muo, tokiai bandai gyvulių tik vienas piemuo“. Šia konstrukcija galima nusakyti vietą ar prie-
žastį, plg.: unt‿aut.ne rã·da „ant aukštinio rado“, unt‿plaũu kr.ta „ant plaučių krito, susirgo 
plaučių liga“, rb ant‿aȊ. „dreba ant arklių, dreba dėl arklių, žavisi, labai patinka arkliai“.

Minėtini ir kiti prielinksnių į, par, prie, su, už vartojimo atvejai ne tik su kilmininku, 
bet ir su kitais, galininko ar įnagininko, linksniais, plg.: su-enam i‿g.minẹ „sueinam į giminę, 
esam giminės, giminiuojamės“, par‿m.cs laĩka / i‿kapuõs „per metus laiko ir kapuose, mirė per 
metus laiko“, pri‿f.rmu pritaĩse „prie fermų pritaisė, įdarbino fermos darbuotoju“, par‿pã·słn 
išv.re „per paslėnį išvarė, per slėnesnę vietą lietaus vanduo išbėgo“, až‿da.‿su‿dañẹ „aš dar 
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su dantimis“, pri‿tiv.ku pasilka „prie tėvukų pasilikau, likau gyventi pas tėvus“, par‿bérną 
tarnàva „per berną, už berną tarnavau, tarnavau bernu, bernavau“.

Šeduviai mėgsta priduriamąsias konstrukcijas ir tiek, ir viskas, plg.: .pmi.re smegenłs / 
i‿v.skas „apmirė smegenėlės, ir viskas“, ti‿va‿te susiž.nie / i‿tek „tai va taip susiženijo, ir tiek“.

Palyginimui dažniausiai pasirenkamas palyginamasis žodis kaip, plg.: girdọ / 
bet‿kai(p)‿par‿aũь „girdėjau, bet kaip per ausis, neįsiminti, neįstrigti atmintin“.

Iš vaizdingesnių posakių ir frazeologizmų minėtini junginiai, nusakantys įvairias gyvenimo 
situacijas, išreiškiantys apibendrintą gyvenimo patirtį, plg.: ni‿t(i)‿iš‿mé.iłs / ni‿t(i)‿iž‿ddæłz 
draug.ẹ / ti‿va‿tep susiž.nie „nei tai iš meilės, nei tai iš didelės draugystės, tai va taip susi-
ženijo“; ant‿k.. šàk. tæn‿t.æm / bet‿vistek su-enam i‿g.minẹ „ant kokių šakų ten tupim, 
bet vis tiek sueinam į giminę, apie giminės genealoginį medį“, sãva namuõ i‿senos ra šveñtos 
„savo namuose ir sienos yra šventos, savo namuose viskas yra saugotina, sava“; kai‿žn v.skọ 
apẹ‿tọ.‿žm.gọ / ta(ž)‿žm.gъs nublaῆkst „kai žinai viską apie tą žmogų, tas žmogus nublanks-
ta, apie žmogaus vaidybą“; r·(g) gi.vã·te / àь ivæcs „rėkia gyvatė, akis išvertus, prieštarauti 
rėkiant“; àš vé.lne n.št / i‿pam.st „aš velnio nešta ir pamesta, labai pašėlusi, guvi, patyrusi“; 
prọ‿venọ aũs(i) i-e / prọ‿k.tọ iše „pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, neįsidėmėti“; jé ak / 
ti‿v.skas /r˙b ant‿a „jai arklys, tai viskas, dreba ant arklių, žavėtis, domėtis arkliais“.

Siekdami stilistinio efekto, šeduviai vartoja to paties vardažodžio, paprastai vardininko, 
linksnį, plg.: br. i.ra br. „brolis yra brolis“.

Sintaksinių konstrukcijų ir frazeologijos pavyzdžiai iliustruoja kalbančiųjų kūrybišku-
mą, sumanumą ir kalbos išgalių laisvą varijavimą. 

Skiriamųjų šiaurinių panevėžiškių  
patarmės ypatybių išlaikymas buvusio  
Šeduvos valsčiaus kalbiniuose punktuose
Trijų aukščiau aptartų LKA punktų (Šeduvà (LKA 199), Raginnai (LKA 200), 

Vaduloniai (LKA 230)) 2011–2012 m. tarminė medžiaga rodo dabartinę buvusio Šeduvos 
valsčiaus kalbinę situaciją. Apklausti vyriausieji (50 ir daugiau metų), vidutinio amžiaus (31–
49 m.) ir jauniausieji (iki 30 m.) respondentai atspindi kiekvienos kartos kalbines nuostatas ir 
leidžia daryti preliminarius apibendrinimus ar prognozes dėl tarminės kalbos išsaugojimo ir 
vartojimo minėtame plote. 

Kaip išlaikomos šiaurės rytų panevėžiškių patarmės aukščiau aptartos pagrindinės skiria-
mosios ypatybės, kokios tarmių kontaktų ir sąveikos prognozės, ar pastebima vakarų aukštaičių 
šiauliškių patarmės įtaka ir kokia bendrinės kalbos padėtis buvusiame Šeduvos valsčiaus kalbi-
niame plote, pastebėjimai pateikiami apibendrintai. 

Vyresniosios kartos pateikėjų kalboje Šeduvos (LKA 199) punkte jau nenuosekliai iš-
laikomos skiriamosios šiaurės rytų aukštaičių panevėžiškių fonetinės tarminės ypatybės, kurios 
yra kalbinio tęstinumo garantas, pvz.: a) įvairuoja tvirtagalių dvigarsių tarimas: dọñ.u ir dañ.u 
„dančių“, švẹñ.tẹs ir šveñ.tes „šventės“; b) svyruoja ilgųjų ą, ę balsių tarimas: grọ·ž.na ir graž.na 
„grąžino“; c) nyksta murmamojo garso ryškumas: par‿aũь ir par‿aũ(i) „per ausis“, akъl ir 
akl(i) „arklys“; d) nedėsningai kietinamas priebalsis l: jaun.ła ir jaun.le „jaunylė“, vit·łs ir 
vitẽles  „vištelės“. Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka dar labiau jaučiama viduriniosios 
kartos kalboje, kur išlaikomi mišrieji dvibalsiai, nėra ryškaus ilgųjų balsių kitimo, nebetariamas 
murmamasis garsas, nekietinami priebalsiai. Jaunesnioji karta linksta pereiti į netarminę kalbą, 
ypač tuomet, kai kalbama su nepažįstamu žmogumi. 
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Raginėnų (LKA 200) kalbiniame punkte kone visas skiriamąsias šiaurės rytų aukštaičių 
panevėžiškių fonetines ypatybes yra išlaikę ir vyresniosios, ir viduriniosios, iš dalies ir jaunes-
niosios kartos atstovai. Todėl čia beveik nuosekliai: a) verčiami tvirtagaliai dvigarsiai: dọñ.u 
„dančių“, švẹñ.tẹs „šventės“; b) ilgieji balsiai ą, ę: grọ·ž.na „grąžino“; c) murmamasis garsas: 
par‿aũь „per ausis“, akъl „arklys“; d) kietinamas ne tik priebalsis l, bet ir s, d: jaun.ła „jau-
nylė“, vit·łs „vištelės“, sakli.o „seklyčioje“, darèktọ „direktorius“.

Vaidulonių (LKA 230) kalbinio punkto situacija panaši į Šeduvos. Čia pateikėjai nenuo-
sekliai išlaiko skiriamąsias šiaurės rytų aukštaičių panevėžiškių fonetines ypatybes. Pastebima 
vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka vyresniosios ir viduriniosios kartos kalbai (aukš-
čiau minėtas mišriųjų dvigarsių, ilgųjų balsių, murmamojo garso ir priebalsių kietinimo tari-
mas, plg.: (dọñ.u) dañ.u „dančių“, (švẹñ.tẹs) šveñ.tes „šventės“; (grọ·ž.na) graž.na „grąžino“; 
(par‿aũь) par‿aũ(i) „per ausis“; (jaun.ła) jaun.le „jaunylė“, (vit·łs) vitẽles  „vištelės“.20

Jaunesnioji karta linkusi pereiti į netarminę kalbą.

Istoriniai kataklizmai ir politinės, ekonominės, socialinės pervartos, apie kurias kone 
kiekvienas respondentas svarstė ir kalbėjo, labai pakeitė buvusio Šeduvos valsčiaus gyvenimą 
ir prigimtines nuostatas. Jos iš dalies ir galėjo lemti išsakytą nuomonę, kad šeduviečių šnekta 
patiems tų apylinkių gyventojams yra negraži, neskambi, kapota. Kaip reikėtų skatinti teigiamą 
požiūrį į tarminį kalbėjimą, kaip turėtų būti keistina nuostata tarminio kalbėjimo atžvilgiu, 
lieka klausimai, į kuriuos atsakymo teks palaukti. Viena tik aišku, kad daug kas priklauso nuo 
pačių kalbančiųjų savimonės ir mokytojų, dirbančių buvusio Šeduvos valsčiaus ribose esančiose 
mokyklose, gerosios patirties ir sąmoningumo. 

Išvados. Aptartos buvusio Šeduvos valsčiaus, kuriam priklauso trys kalbiniai punktai – 
Šeduva (LKA 199), Raginėnai (LKA 200) ir Vaiduloniai (LKA 230) šnektos – skiriamosios 
ir kitos šiaurės rytų aukštaičių patarmės ypatybės leidžia daryti keletą apibendrinimų, kurie 
atspindi šių dienų šeduvių kalbinę situaciją ir kalbėtojų, tiesioginių šnektos perėmėjų, prigim-
tines nuostatas ir jų kitimą; šeduvių šnektos padėtį tarmių sąveikos situacijoje ir santykio su 
bendrine kalba aplinkoje: 

1. Šeduvių šnekta, priklausanti šiaurinių rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės vakarinei 
daliai, nėra vienalytė dėl vidinių ir išorinių priežasčių. Dėl demografinių priežasčių kinta šnektos 
vartotojų kalbinė savimonė ir prigimtinės nuostatos tarminės kalbos požiūriu. Dėl geografinės 
padėties pastebima vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka ir skvarba į šeduvių kalbą. Dėl eko-
nominių, socialinių veiksnių vis labiau įsigali bendrinės (norminės, standartinės) kalbos atmaina, 
kalbininkų vadinama netarmine kalba, kurioje galima užčiuopti vieną kitą šnektos požymį.

2. Šeduvių šnektoje smarkiai apnykusios pagrindinės rytų aukštaičių panevėžiškių ypa-
tybės: tvirtagalius an, am, en, em stengiamasi išlaikyti sveikus ir jų neversti į ọn, ọm, ẹn, ẹm; 
silpnėja galūnių redukcija, dėl kurios atsiranda murmamasis garsas, kuris įterpiamas tarp susi-
dūrusių galūnėje kelių sunkiau ištariamų priebalsių samplaikos; nykstantis murmamasis garsas 
respondentų tariamas kaip žodis su trumpesne galūne. 

3. Stabiliausiai šeduvių šnektoje išlaikomas kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimas ir jų 
ilginimas mišriuosiuose dvigarsiuose.

4. Visuotinio kirčio atitraukimo dėsnis veikia visų kartų šeduvių leksikos kirčiavimą. 
5. Šeduviai vartoja įvairių vedinių: priesaginių, priešdėlinių žodžių ir dūrinių, kurių 

daryba labai panaši į vakarų aukštaičių šiau-
liškių morfologinį ir darybinį tipą. 20 Skliausteliuose pažymėtos retai vartojamos formos. 
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6. Geriausiai rytų aukštaičių panevėžiškių tarminės ypatybės yra išlaikytos Raginėnų 
kalbiniame punkte (LKA 200), o kituose – Šeduvos (LKA 199) ir Vaidulonių (LKA 230) – 
punktuose, pastebima šiauliškių patarmės įtaka.
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